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1. O Fundacji / Misja
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych jest niezależną organizacją, która ma na celu wpieranie rozwoju
i współpracy sektora pozarządowego w Małopolsce. Naszą misją jest, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy
decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Zależy nam, aby organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie
ludzi skutecznie realizowały swoją misję. Uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa
sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej. Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje
pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby działać profesjonalnie i
konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Przedstawiciele Fundacji są wybierani do
Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, są członkami
komisji konkursowych, doświadczonymi ekspertami w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej,
partycypacji i współpracy lokalnej. Wszystkie projekty realizujemy we współpracy z organizacjami i
samorządami w Małopolsce. Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na
rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w Polsce.
Cele Fundacji:
• Pobudzenie i rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
• Zwiększanie udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wspieranie dialogu społecznego, współpracy i
partycypacji obywateli.
• Upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich.
• Rozwój społeczności miast i terenów wiejskich w obszarach społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
• Profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.
• Rozwój i upowszechnienie wolontariatu.
• Rozwój współpracy międzysektorowej i międzynarodowej.
• Upowszechnienie zasad partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju.
• Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Wyrównywanie szans środowisk defaworyzowanych.
• Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorczości
społecznej.
• Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.
• Upowszechnienie idei ekonomii społecznej.

2. Dane teleadresowe / adres siedziby i biura: ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków
3. Zarząd / Ewa Chromniak – Prezeska Zarządu; Joanna Czarnik, Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Anna
Pasieka, – Członkinie Zarządu

4. Pracownicy i Współpracownicy / Dorota Bek, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Małgorzata Ćwiżewicz,
Małgorzata Głuszak, Teresa Jankowska, Małgorzata Klewska, Dorota Kobylec, Dominika Konieczkowska, Lidia
Korbus, Elżbieta Kosieniak, Aleksandra Latocha, Anna Łabno-Kucharska, Marta Marzec, Anna Mazgaj, Anna
Miodyńska, Martyna Niedośpiał, Tomasz Otko, Anna Pasieka, Paweł Pasieka, Artur Pawlik, Ewa Ryłko, Anna
Sobczyk-Turek, Monika Wąsowicz, Agnieszka Węgrzyn, Przemysław Żak.

Wolontariat / Katarzyna Brud, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Joanna Ferenc, Weronika Gwadera, Kamil
Janik, Anna Kornaus-Winiarska, Kacper Lendecki, Iwona Małota, Marta Marzec, Rudolf Miczka, Tomasz Otko,
Kornelia Paczkowska, Angelika Pajka, Jolanta Połaniecka, Magdalena Sikora, Monika Topolska, Brtłomiej
Wawro, Joanna Wójcik, Jan Zygmunt
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5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2017 roku / Fundacja, jako
jedyna organizacja z województwa małopolskiego należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, która od ponad 10 lat wspiera rozwój polskiego sektora pozarządowego, wdraża
standardy funkcjonowania 14 Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Fundacja jest też jednym
z sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Inicjatywa, której pomysł narodził się już w
lipcu 2006 roku, w założeniu ma służyć wspólnemu promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu
i wzmacnianiu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym
regionie. Obecnie w ramach Paktu działa kilka grup roboczych zajmujących się najistotniejszymi kwestiami dla
rozwoju sektora. W kręgu zainteresowań zespołów tematycznych znajduje się m.in. konsultowanie i
rzecznictwo w zakresie proponowanych zmian prawnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, czy też
działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspólne projektowanie i uruchamianie działań
inicjowanych w ramach Paktu przyczynia się do budowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej.
Fundacja
podejmuje
również
kroki
na
rzecz
rozwoju
współpracy
wewnątrz
i międzysektorowej w regionie. Fundacja BIS od 2009 roku animuje integrację środowiska krakowskich
organizacji pozarządowych. Działalność ta zaowocowała powołaniem w 2010 roku Krakowskiego
Porozumienia Organizacji Obywatelskich (KPOO), którego Fundacja BIS - obok czternastu innych krakowskich
NGO’s – była współinicjatorką. Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Krakowa. Przedstawiciele Fundacji włączają się w budowanie relacji III Sektora
z administracją samorządową, poprzez działania edukacyjne oraz aktywny udział w pracach Małopolskiej Rady
Pożytku Publicznego.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych tworzy zespół ludzi, który działa na rzecz rozwoju III Sektora. Misją
Fundacji BIS jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Pomaga organizacjom
pozarządowym i grupom nieformalnym jak efektywniej działać i realizować swoje pomysły.
Realizowane w 2017 roku programy / projekty: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA

LOKALNIE; WOLONTARIAT PRACOWNICZY W NGO I; WZMACNIANIE KOMPETENCJI WADOWICKICH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; MOWES - MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA; MOWES - MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ – KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY; AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU FENIX II - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI; FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH (IV
MAŁOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH / VIII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DO SPRAW
WSPÓŁPRACY Z NGO); FESTIWAL KRAKOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. ŚWIĘTO
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING.

6. BIS w liczbach:
Liczba zrealizowanych projektów

9

Liczba osób objętych wsparciem

1396

Liczba organizacji objętych wsparciem

201

Liczba instytucji objętych wsparciem

10

Liczba grup inicjatywnych objętych wsparciem

85

Liczba kompleksowych cykli szkoleń

10

Liczba przeprowadzonych procesów animacyjnych

80

Liczba dni szkoleniowych

71

Liczba godzin konsultacji

150
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Liczba seminariów

17

Liczba spotkań Grup Partnerskich

3

Liczba imprez promocyjno – informacyjnych
(Pikniki, Festiwale, Fora, Konferencje)

2

Liczba wizyt studialnych

3

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz ES

17

Liczba usług coachingowych

13

Liczba przyznanych dotacji

38

7. Opis zrealizowanych projektów /

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE
Źródło dofinansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Partnerzy projektu:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Budżet Fundacji BIS: 344 870,01 PLN
W tym wkład własny finansowy Fundacji BIS: 64 789,99 PLN
W tym wkład własny osobowy Fundacji BIS: 16 000,00 PLN
Okres realizacji: 01.02.2017 – 31.12.2017
FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. W ramach
FIO Małopolska Lokalnie w roku 2017 przekazana została dla organizacji, grup nieformalnych
oraz samopomocowych kwota 656 505,53 zł w formie mikrodotacji / dofinansowania lokalnych przedsięwzięć
w wysokości do 5.000 zł. Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności
lokalnych. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Ponadto realizacja projektu służy wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla regrantingu finansowanego ze
środków publicznych MRPiPS/NIW.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa
małopolskiego w podejmowaniu inicjatyw oddolnych poprzez wsparcie 134 inicjatyw realizowanych przez
grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
• Zwiększenie dostępu do informacji nt. możliwości realizacji inicjatyw oddolnych w ramach projektu
„FIO – Małopolska Lokalnie” wśród grup nieformalnych, grup samopomocowych i organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów środowiska lokalnego z województwa małopolskiego w
okresie od lutego do grudnia 2017r.
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•

Wzmocnienie przygotowania do aplikowania o środki na realizację inicjatyw oddolnych u 80% z 96
przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych
z terenu województwa małopolskiego w okresie od lutego do kwietnia 2017r.
• Wzmocnienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych u 80% z 134
przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych
z terenu województwa małopolskiego w okresie od czerwca do grudnia 2017r.
• Wzmocnienie aktywności w kierunku zakładania organizacji pozarządowych wśród 6 grup
nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego, do grudnia
2017r.
• Wzmocnienie potencjału technicznego wśród 40% młodych organizacji pozarządowych działających na
terenie województwa małopolskiego, które otrzymały mikrodotacje na rozwój organizacji, do grudnia
2017r.
• Wzmocnienie przygotowania do realizacji inicjatyw oddolnych, w tym wiedzy i umiejętności w zakresie
formułowania celów, aplikowania o środki i realizacji projektów, wśród 20 grup nieformalnych, grup
samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych z obszarów o najniższej aktywności
obywatelskiej, do grudnia 2017r.
W ramach projektu wsparciem objęto:
A. Grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej, złożone z minimum 3 osób, które wspólnie
chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego.
B. Młode organizacje pozarządowe wpisane do KRS-u nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł.
C. Grupy samopomocowe tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania
problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy. Grupy samopomocowe mogą funkcjonować
jako: - grupy nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli spełniają warunki wskazane w punkcie A.,
wtedy przysługuje im wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych.
- organizacje posiadające osobowość prawną - jeżeli spełniają warunki dostępu przewidziane dla
młodych organizacji pozarządowych, mogą uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

DZIAŁANIA:
▪

▪
▪
▪
▪

PROMOCJA KONKURSU w społecznościach lokalnych na terenie Małopolski, w tym:
- współpraca z pełnomocnikami/koordynatorami ds. organizacji pozarządowych działającymi
w gminach i powiatach;
- szeroka akcja promocyjna z wykorzystaniem tradycyjnych (spotkania, listy, plakaty, broszury)
i nowoczesnych narzędzi komunikacji (m.in. media społecznościowe).
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW
INDYWIDUALNE DORADZTWO NA ETAPIE PISANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW
MIKRODOTACJE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO (maksymalna wysokość:
5 000,00 PLN); przekazanych zostało 142 dotacje.
DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE I ANIMACYJNE na terenach o najniższej aktywności obywatelskiej
mające na celu pobudzenie lokalnych społeczności do realizacji inicjatyw oddolnych.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
▪ 148 złożonych wniosków na konkurs
▪ 38 przyznanych dotacji, w tym: - 18 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych, w tym: - 3 dotacje
na projekty społeczne, 12 dotacji na rozwój organizacji, 3 dotacje na projekty samopomocowe; - 10
dotacji dla grup nieformalnych z organizacją wspierającą, w tym: 6 dotacji na projekty
samopomocowe; - 10 dotacji dla grup nieformalnych, w tym 1 dotacja na projekty samopomocowe.
▪ 8 przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

84 uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych
2 przeprowadzone szkolenia
18 uczestników szkoleń
3 spotkania informacyjno-wdrożeniowe
46 uczestników spotkań informacyjno-wdrożeniowych
160 godzin wolontariatu

PODSUMOWANIE REZULTATÓW LICZBOWYCH DLA WSZYSTKICH OFERENTÓW /
▪ 350 złożonych wniosków na konkurs
▪ 142 przyznanych dotacji, w tym: - 70 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych, w tym: - 16
dotacji na projekty społeczne, 46 dotacji na rozwój organizacji, 8 dotacji na projekty samopomocowe; 39 dotacji dla grup nieformalnych z organizacją wspierającą, w tym: 13 dotacji na projekty
samopomocowe; - 33 dotacji dla grup nieformalnych, w tym 5 dotacji na projekty samopomocowe.
▪ 28 przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych
▪ 89 uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych
▪ 10 przeprowadzonych szkoleń
▪ 171 uczestników szkoleń
▪ 9 spotkań informacyjno-wdrożeniowych
▪ 264 uczestników spotkań informacyjno-wdrożeniowych
▪ 640 godzin wolontariatu
JAKOŚCIOWE /
• Wzrost zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w podejmowanie inicjatyw
oddolnych. / Rezultat został osiągnięty w 106% poprzez organizację dwóch konkursów
grantowych i udzielenie 142 dotacji, w tym 70 dla młodych organizacji pozarządowych i 72 dla
grup nieformalnych.
• Poprawa dostępu do informacji nt. możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw
oddolnych oraz realizowanych mikroprzedsięwzięć / Rezultat został osiągnięty poprzez
zbudowanie strony www.malopolskalokalnie.pl na którą w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2017
roku było wejść 76 158 (3807,9 % realizacji wskaźnika) / Rezultat został osiągnięty w 224 %
poprzez publikację 224 informacji o projekcie w na stronach www i w mediach społecznościowych
/ Rezultat został osiągnięty w 100% poprzez publikację 20 informacji o projekcie w mediach
tradycyjnych / Rezultat został osiągnięty poprzez organizację 28 seminariów informacyjnopromocyjnych ( 104% realizacji wskaźnika) w których wzięło udział 298 osób (110% realizacji
wskaźnika)
• Poprawa dostępu do informacji nt. realizowanych mikroprzedsięwzięć / Rezultat został
osiągnięty poprzez organizację w okresie od 18 listopada do 7 grudnia 2017 roku plebiscytu
internetowego na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu FIO - Małopolska
Lokalnie na terenie Krakowa oraz organizację plebiscytu internetowego na najciekawszą
inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu FIO-Małopolska Lokalnie na terenie Małopolski /
Rezultat został osiągnięty poprzez organizację w dniu 11 grudnia 2017 roku Gali (100 % realizacji
wskaźnika) podsumowującej realizację Programu FIO-Małopolska Lokalnie w roku 2017, w której
wzięło udział 117 osób (146,25% realizacji wskaźnika) / Rezultat został osiągnięty poprzez
przygotowanie i emisję w BUS TV (komunikacja miejska na terenie miasta Krakowa) w grudniu
2017 roku spotu promującego zrealizowane w ramach Programu FIO-Małopolska Lokalnie
projekty / Rezultat został osiągnięty poprzez wydruk 2000 sztuk folderu mówiącego o
zrealizowanych na terenie Krakowa projektach oraz 8000 sztuk ulotki zachęcającej do głosowania
w plebiscycie na najciekawszą inicjatywę.
• Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie aplikowania o środki na realizację inicjatyw oddolnych
/ Rezultat został osiągnięty poprzez organizację 4 szkoleń z zakresu przygotowania projektów i
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•

•

•

•

pisania wniosków (100% realizacji wskaźnika), w których wzięło udział 57 osób (103,6% realizacji
wskaźnika) / 80% uczestników szkoleń z zakresu przygotowania projektów i pisania wniosków,
biorących udział w ankiecie ewaluacyjnej zadeklarowało zwiększenie wiedzy i umiejętności w
zakresie aplikowania o środki na realizację inicjatyw oddolnych. Poziom realizacji wskaźnika:
100%. / Rezultat został osiągnięty w 115% poprzez organizację indywidualnych konsultacji w
zakresie przygotowywania projektów i pisania wniosków, w których wzięło udział 107
przedstawicieli grup nieformalnych, grup samopomocowych, młodych NGO oraz patronów. / 80%
uczestników konsultacji indywidualnych, którzy wypełnili ankietę zadeklarowało zwiększenie
wiedzy i umiejętności z zakresu aplikowania o środki na realizację inicjatyw oddolnych. Poziom
realizacji wskaźnika: 100%. / Rezultat został osiągnięty poprzez organizację 5 szkoleń (166%
realizacji wskaźnika) z zakresu wdrażania projektów i realizacji inicjatyw oddolnych oraz 6 spotkań
wdrożeniowych w których wzięły udział 104 osoby (szkolenia – 315% realizacji wskaźnika,
dodatkowo spotkania wdrożeniowe - 89 osób, w sumie 585% realizacji wskaźnika) / 84%
uczestników szkoleń z zakresu wdrażania projektów i realizacji inicjatyw oddolnych biorących
udział w ankiecie ewaluacyjnej zadeklarowało zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie
realizacji inicjatyw oddolnych. Poziom realizacji wskaźnika: 100% / Rezultat został osiągnięty
poprzez udział w indywidualnych konsultacjach w zakresie wdrażania projektów i realizacji
inicjatyw oddolnych przedstawicieli 72 grup nieformalnych ( 107,4% realizacji wskaźnika) i 71
młodych ngo (105,9 % realizacji wskaźnika), które otrzymały dotacje. / 82% przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz 98% przedstawicieli grup nieformalnych, którzy wzięli udział w
ankiecie zadeklarowało zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji
inicjatyw oddolnych.
Powstanie nowych organizacji pozarządowych na bazie grup nieformalnych lub
samopomocowych korzystających ze wsparcia w ramach projektu / Z konsultacji animacyjnych
dotyczących zakładania NGO skorzystała tylko jedna grupa (1,5 godziny) – 3,75% realizacji
wskaźnika. Pomimo kilkukrotnego zaproszenia wysłanego do grup przez operatorów
zachęcającego do skorzystania z oferty konsultacyjnej, grupy nieformalne nie odpowiedziały na
zaproszenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest równoległa oferta skierowana do grup
nieformalnych jaką oferuje MOWES (Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej)–
oferta ta jest bardziej kompleksowa i obejmuje nie tylko doradztwo dot. zakładania NGO, ale
także wsparcie animacyjne, szkoleniowe, czy wizyty studyjne. Grupy biorące udział w projekcie
FIO-Małopolska Lokalnie korzystały ze wsparcia MOWESu. / Na bazie grup nieformalnych
korzystających ze wsparcia w ramach projektu powstały dwie organizacje pozarządowe (30%
realizacji wskaźnika), 3 grupy są w trakcie zakładania, czekają na KRS - (2+383% realizacji
wskaźnika), jedna grupa pracuje nad statutem (co w efekcie przyniesie 100% realizacji wskaźnika).
Wzrost potencjału technicznego młodych organizacji pozarządowych, które otrzymały
mikrodotacje / Rezultat został osiągnięty poprzez udzielenie 46 mikrodotacji na rozwój młodych
organizacji pozarządowych (115 % realizacji wskaźnika). / 61% przedstawicieli organizacji
pozarządowych biorących udział w ankiecie zadeklarowało wzmocnienie potencjału technicznego
organizacji. Poziom realizacji wskaźnika: 120%
Poprawa przygotowania do realizacji inicjatyw oddolnych, w obszarach o najniższej aktywności
obywatelskiej / Rezultat został osiągnięty poprzez organizację 23 seminariów animacyjnych (104%
realizacji wskaźnika), w których wzięło udział 264 osób (109 % realizacji wskaźnika)
Poprawa przygotowania do realizacji inicjatyw oddolnych, w tym wiedzy i umiejętności w
zakresie formułowania celów, aplikowania o środki i realizacji projektów, wśród 20 grup
nieformalnych, grup samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych z obszarów o
najniższej aktywności obywatelskiej / Rezultat został osiągnięty poprzez przygotowanie 12
diagnoz społeczności lokalnych pod kątem podejmowania inicjatyw oddolnych przez grupy
nieformalne i młode NGO w 12 samorządach o najniższej aktywności obywatelskiej (Gmina:
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•

Spytkowice, Wojnicz, Lisia Góra, Żegocina , Nawojowa, Tymbark, Charsznica, Książ Wielki,
Racławice, Biskupice, Gdów, Kraków ( 2 dzielnice)) / Rezultat został osiągnięty poprzez
przeprowadzenie przez doradców ds. animacji 142 spotkań indywidualnych i grupowych w
samorządach o najniższej aktywności obywatelskiej, w których przeprowadzono diagnozę potrzeb
lokalnych pod kątem podejmowania inicjatyw oddolnych oraz organizację przez doradców ds.
animacji 66 spotkań indywidualnych i grupowych w pozostałych samorządach. W sumie
przeprowadzono 208 spotkań co daje 106% realizacji rezultatu. / Rezultat został osiągnięty w 90%
poprzez objęcie opieką przez doradców ds. animacji 18 grup nieformalnych i/lub młodych
organizacji pozarządowych w samorządach o najniższej aktywności obywatelskiej. / 90%
przedstawicieli grup nieformalnych, samopomocowych lub organizacji pozarządowych objętych
animacją, którzy wzięli udział w ankiecie zwiększyło gotowość do podejmowania inicjatyw
oddolnych / 80% uczestników animacji, którzy wzięli udział w ankiecie, zwiększyło poziom wiedzy i
umiejętności w zakresie realizacji projektów. 60% uczestników animacji, którzy wzięli udział w
ankiecie, zwiększyło poziom wiedzy i umiejętności w zakresie aplikowania o środki. 90%
uczestników animacji, którzy wzięli udział w ankiecie, zwiększyło poziom wiedzy i umiejętności w
zakresie formułowania celów.
Badania ewaluacyjne pokazały duży wpływ dotacji na funkcjonowanie organizacji i grup
nieformalnych. Dzięki realizacji projektów 87% NGO zwiększyło aktywność w środowisku
lokalnym, 85% zwiększyło liczbę odbiorców działań, 82% zwiększyło kompetencje/wiedzę
pracowników lub wolontariuszy w zakresie realizacji projektów, 63% zwiększyło liczbę
wolontariuszy, 61 % polepszyło posiadaną infrastrukturę techniczną, 60% nawiązało współpracę z
innymi NGO, 42% - z jednostkami samorządu terytorialnego, a 27% z biznesem. W przypadku grup
nieformalnych największe efekty dotyczą wzmocnienia kompetencji / wiedzy członków grupy w
zakresie realizacji inicjatyw oddolnych (98%), wzmocnienia aktywności w środowisku lokalnym
(94% grup), nawiązanie współpracy organizacjami pozarządowymi (71%) lub z samorządem (60%
grup), trochę rzadziej realizacja projektów nawiązania kontaktów z biznesem (33%).

WOLONTARIAT PRACOWNICZY W NGO
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu: 14 578,31 PLN
Okres realizacji: 1.07.2017-31.12.2017
CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu była promocja wolontariatu pracowniczego wśród przedstawicieli małopolskich firm i
organizacji pozarządowych poprzez wypracowanie założeń, przetestowanie i upowszechnienie modelu
współpracy w oparciu o wolontariat kompetencyjny wśród 52 firm i NGO oraz ich 98 przedstawicieli.

•
•
•

CELE SZCZEGÓŁOWE /
W efekcie podjętych działań cele szczegółowe zostały zrealizowane w następującym stopniu:
Przedstawiciele 56 firm i NGO zwiększyli wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu
pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego.
Wypracowany i przetestowany został model współpracy NGO i firm w oparciu o kompetencyjny
wolontariat pracowniczy.
13 wolontariuszy pracowniczych oraz 85 przedstawicieli NGO zwiększyło swoje kompetencje.
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DZIAŁANIA:
•

PROMOCJA PROJEKTU I WYPRACOWANEGO MODELU / Promocja w ramach projektu realizowała
równocześnie dwa cele – promocję idei wolontariatu pracowniczego oraz pozyskanie uczestników
poszczególnych działań projektowych. Oba te cele realizowane były zarówno w odniesieniu do
przedstawicieli Firm jak i NGO. ETAPY PROMOCJI / promocja projektu wśród firm na etapie rekrutacji
do udziału w projekcie / promocja projektu wśród pracowników firm, które wyraziły zainteresowanie
udziałem w projekcie oraz zgłosiły się do udziału w nim / promocja „Festiwalu szkoleń dla NGO”
prowadzonych przez wolontariuszy pracowniczych na etapie testowania modelu / Promocja efektów
projektu – relacje z „Festiwalu szkoleń dla NGO”.

•

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI / pozyskano do współpracy 5 Firm, które oddelegowały do
udziału w projekcie swoich pracowników: CISCO Systems – 6 osób; Orange Polska – 2 osoby; BIM Point
Sp. z o.o. – 2 osoby; SAROTA PR – 1 osoba; Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o. – 2 osoby

•

WYPRACOWYWANIE
MODELU
WDRAŻANIA
KOMPETENCYJNEGO
WOLONTARIATU
PRACOWNICZEGO / ostateczny efekt to szeroki opis Modelu oraz artykuł podsumowujący jego ideę.

•

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH

•

PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH DO PEŁNIENIA WOLONTARIATU W NGO /
Wolontariusze wzięli udział w 3 dniach szkolenia (20 godzin szkoleniowych), które przygotowały ich do
poprowadzenia autorskiego szkolenia w dziedzinie, w której są specjalistami. W szkoleniach wzięło
udział 11 wolontariuszy z 5 firm. Szkolenia zrealizowane zostały w dwóch blokach: - 6.11.2017 r.,
4 godziny szkoleniowe, tematyka szkolenia: Prezentacja dotycząca wolontariatu pracowniczego,
w szczególności kompetencyjnego / Analiza potrzeb grupy docelowej przedstawicieli NGO / Zasady
pracy nad programem szkoleniowym - etap określania tematu szkolenia oraz etap stawiania celów
edukacyjnych; - 13-14.11.2017 r., 16 godzin szkoleniowych, tematyka szkolenia: Specyfika uczenia się
osób dorosłych - Cykl Kobla i jego znaczenie dla planowania programu szkoleniowego / Techniki
i narzędzia szkoleniowe / Cykl Kolba na moim szkoleniu – praca w dwójkach, planowanie głównego
cyklu w programie szkoleniowym / Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się na szkoleniu – praca
z grupą szkoleniową, zasady inauguracji szkolenia, autoprezentacja trenerska i kontrakt szkoleniowy,
instruowanie jako narzędzie pracy trenera / Ćwiczenie kompetencji niezbędnych w prowadzeniu
szkolenia i realizacji poszczególnych technik i narzędzi szkoleniowych / Trudne sytuacje szkoleniowe
Dodatkowo uczestnicy otrzymali pomoc animatora w formie spotkań mentoringowych.

•

REKRUTACJA NGO I ICH PRZEDSTAWICIELI / Do udziału w szkoleniach zgłosiło się łącznie 80 osób,
zdecydowana większość z tych osób zadeklarowała chęć udziału w więcej niż jednym szkoleniu.
Łącznie przyjęto 213 zgłoszeń (liczba zgłoszonych deklaracji uczestnictwa w szkoleniu). Finalnie w 10
szkoleniach wzięło udział 85 uczestników (część osób powtarzająca się, licząc osoby niepowtarzające
się 55 osób). Byli to reprezentanci 47 organizacji pozarządowych z Małopolski.

•

FESTIWAL SZKOLEŃ DLA NGO / REALIZACJA SZKOLEŃ DLA PRZEDSTAWICIELI NGO W RAMACH
KOMPETENCYJNEGO WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO / 11 wolontariuszy od 4 do 11 grudnia 2017
przeprowadziło 10 szkoleń / Jak dobrze wyglądać na Facebook’u? Sposoby na grafiki społecznościowe
naszej organizacji, prowadząca: Małgorzata Spasiewicz – Bulas, Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o. /
Outlook i samodzielne rozwiązywanie podstawowych problemów komputerowych – nieodkryte
możliwości!, prowadząca: Ewa Dziegieć, Cisco Systems, Inc. / Projektowanie działań ekonomicznych w
organizacji pozarządowej, prowadząca: Marianna Starzyk, Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o. /
Efektywne spotkania projektowe – marzenia czy rzeczywistość?, prowadząca: Sara Szeremeta, Cisco
Systems, Inc. / Przechowywanie i zarządzanie danymi w chmurze, prowadzący: Jędrzej Bulas, BIM
Point Sp. Z o.o. / Facebook, czy Instagram? Które media społecznościowe wybrać?, prowadząca: Marta
Chrobak, Cisco Systems, Inc. / Praca zdalna – szansa dla Ciebie i zespołu, prowadzące: Irmina Kalka,
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Lena Konstanciak, Cisco Systems, Inc. / ABC prowadzenia spotkań on – line, prowadząca: Daria Misiak,
Cisco Systems, Inc. / ABC współpracy z mediami, prowadząca: Karolina Pluta, SAROTA PR / Opanuj
przestrzeń - „mapowanie” dla początkujących, prowadząca: Dominika Sztwiertnia, BIM Point Sp. z o.o./
W 10 szkoleniach wzięło udział 85 uczestników. Byli to reprezentanci 47 organizacji z Małopolski.
•

EWALUACJA / Ewaluacja projektu dotyczyła dwóch głównych zagadnień, aspektu szkoleniowego oraz
testowanego modelu współpracy NGO i firm. Opracowano podsumowania poszczególnych form
ewauacji.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 98 osób objęto wsparciem
• 47 organizacji pozarządowych objęto wsparciem
• objęto wsparciem 5 FIRM
• 13 wolontariuszy pracowniczych
• 468 godzin wolontariatu
• 14 dni szkoleniowych
• 17 spotkań animacyjnych
• 3 spotkania grup partnerskich
JAKOŚCIOWE / 68 uczestników szkoleń w ramach Festiwalu szkoleń dla NGO zadeklarowało, że udział w
szkoleniu wpłynął na znajomość idei wolontariatu pracowniczego i przyczynił się do wzrostu ich
kompetencji / 10 wolontariuszy pracowniczych uczestniczących w projekcie zwiększyło wiedzę o
wolontariacie pracowniczym a udział w projekcie przyczynił się do wzrostu ich kompetencji dotyczących
prowadzenia szkoleń.

WZMACNIANIE KOMPETENCJI
WADOWICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Wadowice
Budżet projektu: 12 010,57 PLN (w tym z dotacji: 10 000,00 PLN)
Okres realizacji: od 02-03-2017 do 31-12-2017
CELE PROJEKTU:
Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice poprzez zwiększenie
kompetencji ich przedstawicieli w zakresie aspektów prawnych i księgowych prowadzenia organizacji, źródeł
finansowania działalności statutowej oraz integracji lokalnych organizacji., było realizowane od 2 marca do 31
grudnia 2017 roku na terenie Gminy Wadowice. Działania: W ramach projektu zostało zorganizowanych 15
dyżurów informacyjno-doradczych, 56 godzin doradztwa ogólnego i specjalistycznego, 4 spotkania seminaryjne.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
• Zwiększenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności w obszarze pracy metodą projektu i wypełniania
wniosku o dofinansowanie, rozliczania dotacji oraz prowadzenia księgowości
• Zwiększenie wiedzy z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej NGO
• Wzmocnienie wiedzy nt. współpracy międzysektorowej
• Wzmocnienie świadomości potrzeby aktywnej współpracy z samorządem
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•

Wzmocnienie wiedzy w zakresie zmian statutowych oraz zasad i wymagań związanych ze statusem
OPP oraz odpowiedzialności członków zarządu i przedstawicieli organów kontroli

DZIAŁANIA:
•
▪

▪

▪

PROMOCJA PROJEKTU / Celem działalności promocyjnej było zrekrutowanie uczestników na szkolenia,
informowanie o projekcie i upowszechnianie jego rezultatów.
PROWADZENIE SEMINARIÓW / Działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w organizacji
pozarządowej. / Polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej – każda ngo musi ją mieć! /
Kultura - przestrzeń współpracy i współtworzenia / UDANY FESTYN I PIKNIK czyli jak zorganizować
wydarzenie, które zabawi, zachwyci i zintegruje mieszkańców.
SPOTKANIA EDUKACYJNE. DYŻURY INFORMACYJNO-DORADCZE / Cykl spotkań w zakresie
wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych / Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich
organizacji / Dokumenty niezbędne do prowadzenia organizacji pozarządowej. / Prowadzisz
organizację pozarządową i chcesz zatrudnić pracowników? / Finansowanie działań statutowych
organizacji pozarządowych, pisania i rozliczania projektów - podstawy realizacji i rozliczania projektów
konkursowych / Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. / Budżet na 2018 rok –
przygotowania czas zacząć / Omówienie i przygotowanie wniosku na konkurs ofert / Status Organizacji
Pożytku Publicznego – czy warto? / Poprawne wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz rozważne
zaplanowanie budżetu projektu. / O diagnozie i badaniu w działaniu czyli słów kilka jak poznać
potencjały i potrzeby mieszkańców i zaprosić ich do współpracy. / Jak dobrze wyglądać na facebooku?
Sposób na grafiki społecznościowe w darmowym programie InkScape.
MONITORING I EWALUACJA / monitorowane były zarówno postępy merytoryczne jak i postępy
finansowe. Badanie ewaluacyjne było prowadzone na bieżąco podczas trwania projektu. Posłużyło to
ocenie skuteczności projektu oraz trafności i użyteczności oferty wsparcia dla wadowickich NGO’s.
Przeprowadzono ankiety ze spotkań i rozmów z uczestnikami. Z badań dotyczących oferty wsparcia
został przygotowany mini-raport ewaluacyjny.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 94 osoby objęte wsparciem
• 35 organizacji pozarządowych objętych wsparciem
• 120 godzin wolontariatu
• 56 godzin konsultacji
• 4 przeprowadzone spotkania seminaryjne
• 15 przeprowadzonych spotkań edukacyjnych
JAKOŚCIOWE / 15 przedstawicieli wadowickich organizacji pozarządowych zwiększyło swoją wiedzę z
zakresu zagadnień księgowych oraz prawnych aspektów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej
/ 10 przedstawicieli wadowickich organizacji pozarządowych zwiększyło swoją wiedzę i umiejętności w
obszarze pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej NGO, w szczególności
opracowywania wniosków o dofinansowanie / 10 przedstawicieli wadowickich organizacji pozarządowych
zapewniło o gotowości do wzajemnej współpracy
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MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Budżet projektu: 12 161 656,22 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 1 496 942,72 PLN)
Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-01-2020
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym (obszar miasta Krakowa oraz powiatów - bocheński; krakowski; miechowski;
myślenicki; proszowicki; wielicki)
CELE SZCZEGÓŁOWE /
• zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
• zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc
pracy;
• zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
• zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej
i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi;
• zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, min.
jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej

DZIAŁANIA:
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU:
▪ ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń
dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej
społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do
realizacji
przedsięwzięcia
mającego
na
celu
rozwój
ekonomii
społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa
zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych
partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne
instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej,
przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle
edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku
lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla
osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej.

12 | S t r o n a

Fundacja BIS
sprawozdanie 2017
▪

▪

ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM
LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu
terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w
rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów
dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom
ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej
i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji
społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji);
doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie
odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji
przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną.
INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na
wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii
społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków
grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC
w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca
metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub
grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie
podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania,
promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej).

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych –
diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych –
dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe
i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 186 osób objętych wsparciem
• 6 JST objęte wsparciem
• 42 grupy inicjatywne objęte wsparciem
• 48 przeprowadzone procesy animacyjne
• 29 uczestników konsultacji społecznych
• 8 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES
• 40 dni szkoleniowych
• 6 kompleksowych cykle szkoleniowych
• 24 wolontariuszy
• 329 godzin wolontariatu
• 52 godzin konsultacji specjalistycznych
JAKOŚCIOWE / 12 osób rozwinęło swoje kompetencje niezbędne do pełnienia roli lidera w środowisku
lokalnym / 15 osób rozwinęło swoje kompetencje niezbędne do prowadzenia podmiotu ekonomii
społecznej / 30 osób, które zwiększyły swoją wiedzę nt. ekonomii społecznej poprzez szkolenia
wprowadzające
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MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Budżet projektu: 6 674 830,08 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 804 246,87 PLN)
Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-07-2019
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce
Zachodniej (powiaty – chrzanowski; olkuski; oświęcimski; wadowicki)
CELE SZCZEGÓŁOWE /
• zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
• zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc
pracy;
• zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
• zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej
i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi;

• zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej,
jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej.

DZIAŁANIA:
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU:
▪ ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń
dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej
społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do
realizacji
przedsięwzięcia
mającego
na
celu
rozwój
ekonomii
społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa
zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych
partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne
instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej,
przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle
edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku
lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla
osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej.
▪ ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM
LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu

14 | S t r o n a

Fundacja BIS
sprawozdanie 2017

▪

terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w
rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów
dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom
ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej
i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji
społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji);
doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie
odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji
przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną.
INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na
wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii
społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków
grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC
w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca
metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub
grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie
podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania,
promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej).

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych –
diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych –
dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe
i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 107 osób objętych wsparciem
• 4 JST objęte wsparciem
• 19 grup inicjatywnych objętych wsparciem
• 23 przeprowadzone procesy animacyjne
• 29 uczestników konsultacji społecznych
• 9 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES
• 15 dni szkoleniowych
• 4 kompleksowe cykle szkoleniowe
• 27 wolontariuszy
• 7 godzin konsultacji specjalistycznych
JAKOŚCIOWE / 12 osób, które rozwinęły swoje kompetencje niezbędne do pełnienia roli lidera w
środowisku lokalnym / 30 osób, które zwiększyły swoją wiedzę nt. ekonomii społecznej poprzez szkolenia
wprowadzające.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
FENIX II - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI
Źródło dofinansowania: RPO WM na lata 2014-2020, działanie 9.1.1.
Budżet projektu: 41 603,50 PLN
Okres realizacji: od 01-09-2017 do 31-12-2017
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie przygotowania uczestników projektu do znalezienia zatrudnienia, poprzez zwiększenie
kompetencji poruszania się po rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
zwiększenie doświadczenia zawodowego.

DZIAŁANIA:
•

•

•

•

AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY I POMOC W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA / Grupowe doradztwo
zawodowe (warsztaty) w Myślenicach. Celem warsztatu było zwiększenie wiedzy dotyczącej
przygotowania się i przebiegu rozmowy rekrutacyjnej oraz zwiększenie umiejętności zaprezentowania
się przed pracodawcą poprzez udział w symulacji rozmowy rekrutacyjnej. / Indywidualne doradztwo
zawodowe. Doradztwo obejmowało następującą tematykę: potencjały zawodowe osób, plany
edukacyjno-zawodowe, dalsze ścieżki kariery, podział zawodów i określenie własnych priorytetów
zawodowych, przygotowanie do udziału w procesach rekrutacyjnych (CV, rozmowa rekrutacyjna),
specyfika lokalnego rynku pracy, sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie Indywidualnych Planów
Działania z uczestnikami, tworzenie biznesplanu własnej działalności, zasady prowadzenia własnej
działalności, możliwości dofinansowania, rodzaje umów o pracę. Doradca prowadził również rozmowy
na temat kursów i szkoleń w zakresie ich wpływu na karierę zawodową jak również możliwości
realizacji tych kursów przez uczestników. Spotkania prowadzone były przez doradcę zawodowego i na
zakończenie całego doradztwa opracowana została opinia dotycząca każdego uczestnika.
PREORIENTACJA ZAWODOWA / Preorientacja zawodowa obejmowała tematykę: potencjałów
zawodowych, dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego, oferty edukacyjnej szkół średnich oraz
wyższych, omówienie poszczególnych zawodów, możliwości prowadzenia własnej działalności
gospodarczej i pracy w tzw. 3 sektorze. Spotkania prowadzone były przez doradcę zawodowego i na
zakończenie zajęć opracowano opinię dotyczącą każdego uczestnika.
SZKOLENIA I MOŻLIWOŚCI PODNIESIENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH / W ramach działania
zostały zorganizowane kursy zawodowe, pozwalające na nabycie określonych umiejętności
zawodowych lub kwalifikacji i uprawnień - operatora wózków widłowych / kurs komputerowy / kurs
florystyczny / kurs specjalista ds transportu i logistyki / kurs fryzjerski / kurs baristy I stopnia / kurs
specjalistyczny w zakresie podstawy programowania - Programista Front End / grafiki komputerowej z
zakresu programów Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator i Corel Draw (dla 1 osoby) / kurs techniki
sprzedaży / kurs dający umiejętności kulinarne / kurs dający umiejętności wykonywania produktów
ziołowo-kosmetycznych.
STAŻE ZAWODOWE – Staże trwały po 3 miesiące każdy, pozwoliły na uzyskanie doświadczenia
przydatnego w znalezieniu pracy i nabycia podczas stażu praktyki.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 16 osób objętych wsparciem
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•
•
•
•

15 przeprowadzonych szkoleń i kursów zawodowych
10 godzin doradztwa grupowego
110 godzin konsultacji indywidualnych
3 zorganizowane staże zawodowe
10 godzin preorientacji zawodowej

JAKOŚCIOWE / wzrost samooceny i pewności siebie / wzrost wiedzy na temat posiadanych kompetencji i
umiejętności / podniesienie świadomości na temat własnych możliwości znalezienia pracy lub wyboru
ścieżki zawodowej / wzrost kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy uczestników wsparcia.
Wszystkie rezultaty są trwałe, w bezpośredni sposób przełożyły się na osiągnięcie założonego celu
głównego zadania. Każdy z uczestników, który zakończył udział w działaniach zgodnie z zaplanowaną dla
niego ścieżką wsparcia, zwiększył swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
IV MAŁOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
VIII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z NGO
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu: 10 000,00 PLN
Okres realizacji: od 13-09-2017 do 13-11-2017
CELE PROJEKTU:
•
•

edukacja środowiska pozarządowego oraz samorządowego,
integracja obu środowisk czyli rozwój współpracy między administracją publiczną i sektorem
pozarządowym.

DZIAŁANIA:
FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH odbyło się 4 października 2017 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego,
przy ul. Jana Pawła II 39 w Krakowie. W trakcie tegorocznego Forum zrealizowane zostały dwa wydarzenia,
które dotychczas odbywały się oddzielnie: IV MAŁOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH –
skierowane głównie do przedstawicieli małopolskich NGO, oraz VIII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS.
WSPÓŁPRACY Z NGO – skierowane głównie do przedstawicieli samorządów. W trakcie Forum obie grupy miały
zapewnioną możliwość integracji, wspólnego udziału w wykładach oraz spotkaniach dyskusyjnych (tzw. open
space). Dodatkowo zorganizowano także wieczorne SPOTKANIE NETWORKINGOWE, które miało charakter
integracyjno-inspiracyjny.
Tematem przewodnim FORUM była szeroko rozumiana przedsiębiorczość społeczna PRZEDSIĘBIORCZE NGO. JAK DODAĆ ORGANIZACJI SKRZYDEŁ?, nawiązywał do miejsca realizacji wydarzenia
czyli do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Celem Forum była promocja idei przedsiębiorczości społecznej wśród
małopolskich organizacji pozarządowych, wspieranie i promocja już istniejących przejawów przedsiębiorczości
w małopolskich organizacjach i samorządach oraz wzmacnianie międzysektorowej współpracy jako formy
przedsiębiorczości społecznej. Cel ten został zrealizowany zarówno poprzez sesję wykładową, w trakcie której
omawiano teoretyczne aspekty przedsiębiorczości społecznej oraz przykłady realizacji idei przedsiębiorczości w
praktyce, jak i sesję dyskusyjną „open space”, w trakcie której uczestnicy forum wspólnie poszukiwali
przedsiębiorczych rozwiązań dla istniejących problemów społecznych. Dodatkowo, między sesjami, uczestnicy
Forum mieli okazję zapoznać się z różnymi projektami realizowanymi w Małopolsce, a skierowanymi do
organizacji pozarządowych i samorządów, które pomagają w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej.
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Zorganizowano stoiska promocyjne następujących organizacji zajmujących się ekonomią społeczną: stoisko
promocyjne programu MOWES (Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), stoisko promocyjne
Fundacji GAP.
Wieczorem odbyło się SPOTKANIE NETWORKINGOWE - MAŁOPOLSKIE STARTUPY SPOŁECZNE, połączone z
prezentacjami 5 organizacji pozarządowych, które realizują ideę startupu społecznego w praktyce. W spotkaniu
wzięło udział około 50 osób. Na potrzeby spotkania opracowano unikatową metodę sieciowania, umożliwiającą
nawiązywanie współpracy osobom działającym społecznie.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 104 osoby wzięły udział w Forum
• 55 reprezentantów małopolskich NGO
• 49 pełnomocników ds. Współpracy z NGO
JAKOŚCIOWE / promocja międzysektorowej współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji
pozarządowych, samorządów oraz biznesu / promocja idei przedsiębiorczości / wspieranie i promowanie
małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Po zakończeniu wydarzenia do wszystkich uczestników Forum
została wysłana elektroniczna ankieta ewaluacyjna. W badaniu wzięło udział 60% uczestników Forum (63
osoby z 104). Badania ankietowe wskazują, że zakładane w ofercie rezultaty Forum Inicjatyw
Pozarządowych zostały zrealizowane / 78% uczestników Forum zwiększyło swój poziom wiedzy na temat
przedsiębiorczości, różnych jej wymiarów oraz możliwości i konkretnych sposobów realizacji idei
przedsiębiorczości w działaniach organizacji, samorządu / 65 % uczestników Forum zadeklarowało
zwiększenie poziomu znajomości organizacji pozarządowych w wyniku udziału w Forum / 85% osób, które
wzięły udział w ankiecie zadeklarowało chęć udziału w Forum w przyszłym roku, co można interpretować
jako wskaźnik świadczący o bardzo pozytywnym odbiorze wydarzenia wśród uczestników oraz potrzebie
organizacji tego typu wydarzeń w przyszłości.

FESTIWAL KRAKOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Krakowa
Budżet projektu: 36 742,19
Okres realizacji: od 16-10-2017 do 13-11-2017
CELE PROJEKTU:
Głównym celem Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych była promocja krakowskich NGO’sów oraz
budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

DZIAŁANIA:
•

•

PRACE GRUPY ORGANIZACYJNEJ / utworzona została grupa organizacyjna, w skład której weszło 46
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Odbyło się 5 spotkań organizacyjnych. W trakcie prac
grupy zostały określone w szczegółach kluczowe elementy programu Festiwalu.
PROMOCJA FESTIWALU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW KRAKOWA / za pośrednictwem internetu, poprzez
akcję plakatową oraz w mediach tradycyjnych i internetowych. Główną oś komunikacji stanowiło
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wydarzenie na Facebooku, za pośrednictwem którego informowano o kolejnych etapach realizacji
projektu. Łącznie na wydarzeniu opublikowano ponad 95 postów, 112 osób zaznaczyło, że weźmie w
nim udział, a 319 było zainteresowanych. Ponadto działania promocyjne na Facebooku wsparto
kampanią reklamową zrealizowaną w okresie 21 listopada – 2 grudnia. Promocja Festiwalu za
pośrednictwem Facebooka objęła zasięgiem 22 030 użytkowników portalu: mieszkańców Krakowa w
wieku 18 - 60 lat, którzy widzieli reklamę co najmniej 1 raz. W ramach promocji zrealizowano także
akcję plakatową -rozwieszono 240 plakatów w punktach informacyjnych w całym mieście. Informacja
o FKOP pojawiła się także w mediach internetowych-portale informacyjne np. NGO.pl, w dwóch
rozgłośniach radiowych: Eska i RMF MAXX, w wydaniu drukowanym gazety "Nasze Miasto".
AKCJA PROMOCYJNO-EDUKACYJNA "POZNAJ III SEKTOR"/ rozpoczęła się 21 listopada 2017 r. i trwała
2 miesiące – do 21grudnia 2017r. Celem akcji było pokazanie mieszkańcom Krakowa jakie organizacje
działają w Krakowie i czym się zajmują. W realizację akcji zaangażowały się 82 krakowskie organizacje
pozarządowe. Akcja była prowadzona zarówno w mediach społecznościowych jak i w przestrzeni
publicznej. W ramach akcji zostały przeprowadzone następujące działania: - akcja plenerowa
21.11.2017, podczas której wolontariusze w godzinach porannych na Rondzie Mogilskim rozdali około
500 mieszkańcom Krakowa infografiki prezentujące sektory działania krakowskich organizacji
pozarządowych. Odbiorcy byli zachęcani do celebrowania Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień a
także mogli również dowiedzieć się o projekcie "Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal
Krakowskich Organizacji Pozarządowych". - debata pn. "Co by było, gdyby nie istniały organizacje
pozarządowe?", która odbyła się 21.11.2017 w godz. 17:00 - 19:00 w Artetece przy ul. Rajskiej 12 w
Krakowie. Debata została przeprowadzona w formie krótkich, inspirujących wystąpień prelegentów
działających na co dzień w– lub z – III sektorem. W debacie wzięło udział 40 osób. - akcja
#jestem3sektor. W mediach społecznościowych członkowie organizacji pozarządowych podpisywali
swoje zdjęcia profilowe hasłem „#jestem3sektor”(do tego celu została utworzona specjalna
systemowa nakładka na zdjęcie profilowe) oraz publikowali zdjęcia z napisem „#jestem3sektor” – aby
pokazać, że za działaniami trzeciego sektora stoją konkretni ludzie. Zorganizowano także akcję
kręcenia filmików, w których przedstawiciele NGO opowiadali, dlaczego działają w trzecim sektorze.
Filmiki następnie były publikowane w mediach społecznościowych. W ramach akcji Poznaj III sektor
opracowano wspólnie z organizacjami infografiki, które w prosty i czytelny sposób przedstawiają ich
obszary działalności. W sumie powstało 11 infografik.
TYDZIEŃ OTWARTY (TO) KRAKOWSKICH NGO / od 26.11.2017 do 2.12.2017 odbyło się około 50
wydarzeń, w których wzięły udział łącznie 383 osoby. Wydarzenia zorganizowało 38 organizacji
pozarządowych. Wydarzenia w ramach TO były bardzo różnorodne (co odpowiadało różnorodności
organizacji, które współtworzyły Tydzień). Były to warsztaty, wykłady, spotkania dyskusyjne,
wycieczki, zajęcia sportowe, poradnictwo prawne czy rodzinne i konsultacje. Część wydarzeń miała
charakter dni otwartych i spotkań informacyjnych, prezentujących działalność i ofertę poszczególnych
organizacji.
I KRAKOWSKI BAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH / odbył się 2.12.2017 roku w Muzeum Galicja na
ul. Dajwór 18 w Krakowie. Na Bal zostali zaproszeni przedstawiciele krakowskich NGO, którzy
zaangażowali się w organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych. W Balu wzięło udział 100 osób.
ZAANGAŻOWANIE WOLONTARIUSZY I WOLONTARIUSZEK / Przy realizacji projektu zaangażowanych
było 12 wolontariuszy, łączna ilość godzin pracy wolontariuszy to 240 godzin.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
• 383 mieszkańców Krakowa wzięło udział w wydarzeniach TO
•
•

38 wydarzeń podczas TO
82 uczestników akcji #jestem3sektor
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40 uczestników debaty pn. Co by było, gdyby nie istniały organizacje pozarządowe?
22 tys. polubień akcji w przestrzeni wirtualnej
110 uczestników I Krakowskiego Balu Organizacji Pozarządowych
12 wolontariuszy
240 godzin wolontariatu

JAKOŚCIOWE / realizacja szeroko zakrojonej akcji edukacyjno-promocyjnej, dzięki której mieszkańcy
Krakowa mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat działalności organizacji pozarządowych, poznać zasady
funkcjonowania III sektora oraz dowiedzieć się jak różnorodna jest działalność NGO’sów oraz jaki jest
wpływ tej działalności na społeczność lokalną / realizacja Tygodnia Otwartego, w trakcie którego
mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z organizacjami - mogli zapoznać się z konkretnymi
organizacjami pozarządowymi, ich misją i metodami działania. Podczas Tygodnia Otwartego mieszkańcy
mogli bezpośrednio "przetestować" ofertę organizacji co łącznie z innymi działaniami przyczyniło się do
wzrostu ich motywacji do aktywnego włączania się w działalność organizacji. / Wzrost motywacji
mieszkanek i mieszkańców Krakowa do aktywnego włączania się w działalność organizacji / Wzrost wiedzy
mieszkańców i mieszkanek Krakowa na temat działalności NGO.

INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING.
Źródło dofinansowania: Erasmus+
KA2 Strategic Partnership for Adult Education- Exchanges of Practices

Partnerzy: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Polska)
Institut Bucovina (Rumunia) Knuepfwerk (Niemcy)
EURO-NET (Włochy)
KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ (Turcja)

Budżet projektu: : 9025 EUR
Okres realizacji: od 01.11.2017 do 30.09.2019
CELE PROJEKTU:
Integration by Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim realizowanym
przy wsparciu finansowym KE w ramach programu Erasmus+. Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów
i osób bezrobotnych w różnych krajach UE. Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja
społeczna i integracja są uzależnione od dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych, promujących
w szczególności: wrażliwość kulturową i umiejętności cyfrowe. Rezultatem projektu jest zbiór dobrych praktyk
inkluzji społecznej imigrantów oraz osób bezrobotnych w jednym z następujących obszarów: aktywne
obywatelstwo i budowanie społeczności, wrażliwość kulturowa, otwarty rząd, zrównoważony styl życia
w mieście, metody komunikacji społecznej, alfabetyzm cyfrowy, edukacja z wykorzystaniem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Projekt ISDL adresowany jest do wszystkich zajmujących się
kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji osób dorosłych. Projekt pozwala czerpać z doświadczeń innych
organizacji, przedstawiając skuteczne i realne działania, mogące przysłużyć się na rzecz integracji imigrantów.
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W 2018 ROKU
▪
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▪

KONSULTACJE / DORADZTWO
o Miasto Zakopane: usługa dotycząca sposobów finansowania społecznych projektów
„miękkich”, wpisanych na listę przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji oraz analizę
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (dla zadania Opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej – Rewitalizacja miast średnich i małych – dofinansowana w ramach RPO WM),
w tym: analiza możliwości finansowania projektów „miękkich” wpisanych na listę
przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji, zarówno z EFS, jak i poza nim, analiza oraz
przedstawienie rekomendacji do obecnego projektu Strategii Rozwiązywania Problemów
społecznych, w odniesieniu do diagnozy problemów społecznych Zakopanego, przedstawienie
rekomendacji po spotkaniach z organizacjami pozarządowymi z terenu Zakopanego,
dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
o Miasto Zakopane: Opracowanie założeń do dokumentacji aplikacyjnej dla zadania utworzenie
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”, w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi
społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (dla zadania Opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej – Rewitalizacja miast średnich i małych – dofinansowana w ramach RPO WM).
o Gmina Dobczyce: Opracowanie projektu dotyczącego funkcjonowania świetlicy
środowiskowej w Centrum Usług Społecznych w zakresie przygotowania informacji i analiz
wymaganych we wniosku o dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Centrum Usług
Społecznych – świetlica środowiskowa.
o Gmina Dobczyce: Opracowanie planu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych
i Wspierania Aktywności Obywatelskiej (placówki), obejmującego program wykorzystania
rezultatów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby
Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej – KONCEPCJA.
o Gmina Dobczyce: opracowanie planu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych i
Wspierania Aktywności Obywatelskiej (placówki), obejmującego program wykorzystania
rezultatów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby
Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” – etap II
rozwinięcie koncepcji w plan funkcjonowania i rozwoju placówki.
TWORZENIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DLA GMIN / Gmina Klucze: napisanie dwóch
programów - program Polityki na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, program Polityki na Rzecz
Osób Starszych.
PROWADZENIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z terenu Gminy Skawina.
W ramach CENTRUM odbyło się doradztwo ogólne dla NGO w Skawinie oraz konsultacje wniosków
projektowych; konsultacje księgowe; konsultacje prawne; mentoring.
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